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اؤن سؤز

احد فرهمندي
Ah.oyaq@gmail.com

هر بیر میّلتین ايچینده، اؤزلري اوچون اويونالري اولدوغو کیمي، تورك 
يالنیز  اويونالر  بو  اويونالري وار.  بوللو  اؤزونه مخصوص  دا  خالقي نین 
هاوا  آذربايجانین  يارانمايیبدير.  اؤترو  سووماقدان  واخت  قاتیب،  باش 
آالن  گوج  ياراديجیلیغیندان  و  اينانج  خالقي نین  آالراق  نظره  دورومونو 
روحي ساغالملیقالرا سبب اوالن بو اويونالرين هر بیريسي  جیسمي _ 
بیر آ ماجي ايزله يرك اوشاقالرين توپلومسال ياشامینی، هر ساحه ده بئینیني 
ايشه سالیب، خالقیني، وطنیني سئويب، اونا يییه دورماق و...  بو کیمی 

حیسلريني گوجلنديرمك اوچون يارانمیشدير.
آذربايجان اويونالريندا ايشله نن نسنه لر اولدوقجا ساده و ابتدايي شكلیده 
اولوب. اويون قورتولدوقدا دا هئچ کیمسه ده اويون وسیله سینه يییه لیك 
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کؤچدوم،   _ قوندوم  داش،  »بئش  اوچون:  اؤرنك  يارانماز.  دويغوسو 
 _ ايینه، گیزلن  ايینه_  ايپ کئچدي،  اته گه داش قويدو،  جیزيق،  آياق_ 
بیر  هئچ  اويونالردا  و...«  ناققیشلي  کباب،   _ کباب  قوالق،  گؤزده  قاچ، 
اوينايانالردا ساعاتالرجا شنلیك تؤرديب،  اولمادان  قیمتلي نسنه اورتادا 

روحالريني تمیزله يرك، فیكیرلريني آيدينالنديرار.
اسكي قوروپ اويونالري آراسیندا اوشاقالرين داوا _  داالش حالالري 
چوخ آز يارانیر. ساواشیرساالردا تئزلیكله باريشیب، يئنیدن اويونالرينین 
سودان  اوشاقالرين  ايله  شیرينلیگي  اويونالرين  آخي  توتورالر.  آردين 
سالسین ،  کؤك  قلبینده  اونالرين  کین  ال  عیناد  قويمور  روحالري  دورو 
بیلیرلر.  بونا گؤره ده اونالر تئز باريشیب دوستلوقالريني سیخ ساخاليا 
آنجاق، يازيقالر اولسون کي، يئني اويونچاقالر اويونوندا بعضا گؤرونور 
چوخالريمیز هئچ نه يي آراشديرمادان اؤز اوشاغیمیزي مدافعه ائديريك، 
داالشا چئوريلیر. حالبوکي بیز بؤيوکلرين بو  نتیجه ده بو حاديثه داوا _  
جور داورانیشي اوشاغا قارشي ائديلن بؤيوك بیر جینايتدير! بو صحنه ني 
گؤرن اوشاق حاقّین هئچ بیر َديَري اولماديغیني، هئچ کیمین اونو آختارماق 
فیكرينده اولماديغیني گؤرور. بئله اوشاق يئرسیز تعصبله حاقسیزلیقالري 
عیني  اونالرين  گله جكده  دا  بو  اؤير نیر،  آناسیندان   _ آتا  اوالراق  عملي 
اوشاق  هر  بئله لیكله،  بیلر.   چیخارا  گتیريب  تكرارالنماسینا   حرکتلري 
اويون اويناديغي زامان گله جكده اؤزونو اوينامیش اولور. اودور کي، بیزلر 
کؤرپه لريمیزين  سايمامالي يیق.  اؤنمسیز  اويونالريني  اؤوالدالريمیزين 
گله جه گیني دوشونرکن اونالرين اويونالرينا ديّقت يئتیرمه لي يیك. چونكو 
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اوشاق اويون زاماني فورماالشیر، اؤز گله جك حیاتیني قورور. 
بو گون فولكلوريك اويونالريمیزين بیر چوخو ساده جه ياشلیالريمیزين 
اولمايیب،  منتقیل  اوشاقالريمیزا  که  يازيق  نه  ياشاياراق  يادداشیندا 
مدرن  گونوموزون  اوالردي  ياخشي  نه  گتمكده دير.  آرادان  اونودولوب 
اويونالري يئرينه اؤز آتا _ باباالريمیزدان قاالن اويونالري اوشاقالريمیزا 
اؤيَرديب، عصبي خسته لیك گتیر ن بیلگي سايار اويونالري  ايله يوخاري 
تؤره دن  ساغالملیق  قورتاريب  جان  اويونچاقالردان  آلینان  قیمته 

اويونالريمیزا يییه دوراق.
يادالردان  اويونالريمیز  يارادان  و...  حرکت  ساغالملیق،  شنلیك، 
چیخماسین دئیه، بو سايیدا توپالديغیمیز اويونالر، آذربايجان اويونالرينین 
ان کیچیك بیر بؤلومودور، اوموروق اؤز کئچمیشینه َدير وئرن خالقیمیز 
آتا _  باباالريندان قاالن اويونالري، اوشاقلیق دؤورولرينده اويناديقالري 
لّذت دولو اويونالري، اؤز گؤزل باالالرينا اؤيرتمكدن بويون قاچیرمايیب، 
يابانجیالرين کولتور باسقیالرينین قارشي سینی آلماق اوچون، اوشاقالرين 
گلني  اللريندن  ائتمكده  تانیش  دريندن  ايله  سويالري   _ کؤك  اؤز 

اسیرگه مه يه جكلر.
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اویونالر 

توپالیان احدفرهمندی

قایناق شخص: موسي پروانه
یاشي:52 )1336(
دوغوالن یئري: آالنا کندي
)بستان آوانین کندلريندن(
ساوادي: ايكي کیالس اکابیراوخوموش
قئیده آلینان یئر: تبريز، 1388/2/15

قیسسا ایضاح

بیلیمي(  ائل  )آذربايجان  بؤلومو  آچیقالما  ايله  سؤزو  اؤن  يازينین  بو 
درنه يي نین ايچ بولتني نین )12-11( سايیسیندا چاپ اولوب. آرتیرمالي يام 
من  بَي  کئچدي،  پوشتك  آشما /  باشدان  خیر،  )آرادان  شخص،  قايناق 
میندي (  مالال  باغلي،  گؤزو  آغاج،  چیلینگ  بیتیمبار،  وزير،  شاه  گیزير/ 
بوستاناوايا  يئرلشن  يؤنونده  )دوغو(  چیخان  گون  تبريزين  اويونالريني، 

باغلي اوالن، »آالنا« کندينده، ياش بیر دوستالري ايله بیرگه اوينايیبالر.
قاالن اويونالري: ) بنووشه اويونو،  بیره دؤيمه، دسمال آلدی، قاچدی، 
ديیرمان اويونو، هوپپانا هوپپان ، الل دينمز، گیزلن قاچ/ گیزلن باچ/  مولال 
هارای، بئش داش/  قرجیم داش، يولداش سنی کیم آپاردی،  چیرتی _ 
چیرتی(، توپاليان ]يازار[ اوشاقلیق دؤورونده، تبريزين ماراالن محله سینده 

»1350-1346« ايللرينده ياش بیر دوستالري ايله اوينايیب.
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 آرادان خیر
ARADAN  XIR

اولوب،  بَي  نفر  ايكي  الزيمدير.  اويونچو  نفر  اون  آزي  الپ  اويونا  بو 
 )ƏBƏ( اَبه  بیر  قاباق  باشالمامیشدان  اويون  سئچرلر.  هااليالرين  اؤز 
باشیندا  ابه  وئره رلر.  قرار  يئري  باشالنان  اويونون  اوراني  نیشاناليیب، 
اويون  قالیب،  قورقچوسو  ابه  نفر  بیر  آتیالر.  پوشك  آراالريندا  دورماغا 
قاچديقدا  ساري  يؤنه  اولونان  تعیین  اويونچوالري  رقیب  باشالنارکن 
رقیب  دالدان  کیمسه  هر  قوواالر،  اونالري  اويونچوالري  قوروپ  ديگر 
اويونچونو وورسا اوجادان دئیر : مه کو )MƏKO( ، مكوالنان اويونچو 
يانیب، قیراقدا دورار، رقیب اويونچوالري او قدر قوواالنیالر کي هامیسي 
اودماق  اويونو  اويونچوالرينین تك- تكي مكوالنسا  مكوالنیسن. رقیب 
دئمكدير، بئله اولورسا قوروپالر يئرلرين َديیشیب، اويون يئنیدن باشالنار. 
قوروقچوسونون  ابه  اويونچو  بیر  هانسي سا  آراسیندا  اويونون  دئمك 
گؤزوندن قیراقدا اؤزونو ابه يه چاتديريب اوجادان دئسه: آرادان خیر. بو 
حالدا دا رقیب اويونچوالري اويونو اودوب. اويون بیر داها باشالناجاق.

باشدان آشما / پوشتک کئچدي
BAŞDAN AŞMA  / PÜŞTƏK KEÇDİ

»ياش  بیلر.  اوينايا  اويونو  بو  نظارتچي  نفر  بیر  ايله  اويونچو  بئش  آزي 
سئچیلن  سئچیلیر.  اويونچو  بیر  ايله  يولو  قورو«  قورو/ياشسان  من 
اويونچو گره ك الین ديزلرينین اوستونه قويا بئیلین ايیب باشین سینه سي 
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اولسون  دوز  حرکتلري  اويونچوالرين  ايسه  نظارتچي  گیزله ده.  اوسته 
ايله  سیرا  اويونچوالر  قاالن  دورار.  يانیندا  اويونچونون  اَين  بئلین  ديیه 
قاچیب اونون کؤره يینه ال ووروب اوستوندن آتیالرالر بو حالدا گره ك 
آتیالن  اگر  دَ يمه سین،  نفره  آتداکي  بدنلري  کي  آتیلسینالر  اوجا  قدر  او 
اويونچويا  اَين  بئلین  يئري  بیر  آيری  بدنینین  باشقا  اللريندن  کیمسه نین 
توخونسا، بوغولوب/ يانیب )اودوزماق آنالمیندا( يئريني آلتیداکي نفرله 
ديیشمه لیدي. اگر اويونون آراسیندا بئلین اَين اويونچو بیله _ بیله باشین 
حرکتین  اونون  نظارتچي  د َيسه،  اويونچويا  آتیالن  اوستوندن  قووزايیب 

جیغالیق بیلیب اويونو تكرار ائتديرر.  

بَي من گیزیر/ شاه وزیر
BƏY MƏN GİZİR \ ŞAH- VƏZİR 

)توخان  يؤنون:  بئش  آشیغین  بیر  توپالنیب  يئرده  بیر  اوشاق  نئچه 
TOXAN »شاه«، آلچي ALÇİ »وزير«، اونبا ONBA »يئددي ايلیك 
شاه«، جیك CİK له بؤك BÖK »اوغرو«( تعیین ائديلر. اوينايانالر شاه 
:ŞORI  ال وزير سئچمك اوچون سیرا ايله آشیغي شورويارالر )شْوري 
آتماق/ سْووورماق( شاه  ال وزيرسئچیلندن سونرا، وزير آشیغي ائشیكده 
قاالن اويونچوالرين بیرينه وئريب شوري دئیر. اگر او آتان آشیق جیك

يا بؤك دوشسه، وزير اوزون شاهاطرف توتوب دئیر: »شاه ساغ اولسون، 
بیر اوغرو توتموشام، حؤکموز نه دير؟«شاه سوروشار: »نه اوغوراليیب؟« 
)فرد(  تك  رقم  دئديي  چالیشا  گره ك  دئیر»  اونو  گلسه  نه  وزيرذئهنینه 
حؤکمون  وئريلن  طرفیندن  شاه  اولسا،  )زوج(  جوت  يوخسا  اولسون 

ياريسي وزيرين اوستونده اجرا اولونار« مثال دئیر: 5 » آت اوغوراليیب« 
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حؤکم وئرمك قالیب شاهین اينصافینا،
 اوغرونون جورمونه گؤره بئله حؤکم 

وئرر. مثال دئیر: )اونا بئش پانبیق وئرين،
 يا يئددي قیزيل وئرين، يا بئش چؤره ك 

پیشیرين، يا 9 قارپیز وئرين و ...( 
حؤکمون ايجراسي وزيرله  دير. بئش پانبیق

 اولسا اوغرونون الینین ايچینه شاالق
 ايله اهمالجا بئش ضربه وورار، حؤکم

 قیزيل اولسا سايي قد ر محكم ضربه وورار،
 چؤره ك پیشرمك اولسا؛ اوغرونو کوره يي اوسته 
اللرينین ايچي ايله تاپتااليیب بوللو کورلوق وئر ر، 

سالیب  حالینا  شوخومالماق  باشین  اوغرونون  اولسا،  قارپیز  حؤکم 
ديّقتلي  وئرنده  حؤکم  ايسه  شاه  دئمك  چیخاردار،...  ياشین  گؤزلرينین 
اولمالي دير کي رقملر حتما تك اولسون، يوخسا جوت اولسا وئرديي 
حؤکمون ياريسیني شاهین اؤزو اوسته اجرا ائدرلر. بئله لیكه هامي اويونا 
قاتیالنالر سیرا ايله آشیق آتیب، اويوندا اؤز موقعیّتلرين تعیین ائدرلر. بو 
اويونون آز يئره احتیاجي اولدوغو اوچون اونو بوتون ايل بويو هر يئرده 

خصوصا قیش گونلري ائولرده اويناماق اوالر.
کیبريت  عوضینه  آشیق  يئرلرينده  بعضي  آذربايجانین  آرتیمالي يام 

     VURDU( قوتوسوندان استفاده ائدرلر. بو اويونا تیرنا/ تورنا ووردو
TIRNA\TURNA( دا دئیرلر. 
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بیتیمبار
BİTİMBAR

وئريب،  قرار  ابه  بوجاغین  ديوارين  بیر  ايچینده  داشینین  دام  کندين 
نئچه اوشاق آراسیندا پوشك آتیلیب بیر نفر ابه قوروماق چون سئچیلر. 
قاالن اوشاقالر ابه نین قارشیندا دايانیب اويون باشالرکن ائشیكده اوالن 
گره ك  قوروقچوسو  ابه  حالدا  بو  ايسته يرلر،  توتماق  ابه ني  اويونچوالر 
هر  باشاليا،  توتماغا  اوشاقالري  قاچان  طرف  ابه يه  گئديب،  ناققیشلي  
کیمسه ني توتا بیلسه باشقا اوشاقالرين يارديمي ايله اونو اؤز يئرينه قويوب 
اويون يئنیدن باشالنار. گاهدان ناققیشلي گئدن اوشاغي حرکتیندن سالماق 
اوچون دالدان ووروب يا قاتالنیمش آياغین دالدن باسار بلكه هر ايكي 
آياغي يئره دئییب يانسین. آنجاق ناققیشلي گئدن اوشاغي کیمسه قاباقدان 
وورماغا حاقي يوخدور. قاباق يؤندن وورماق اونون اؤزونه مخصوص دور. 
دئمك ناققیشلي گئدن اوشاغین قاتالمیش آياغي يئره ديینجه بیر اوشاغي 
توتا بیلمه سه بیر آز دينجه لیب يئنه ابه قوروقچوسو کیمي اويونا باشالر. 
اونالرين  اوالر،  اويونچوالري  باجاريقلي  اؤزونه مخصوص  اويونون  بو 

گؤزل چئويك حرکتلري تاماشاچیالري هیجانا گتیر ر.

چیلینگ آغاج 
ÇİLİNG AĞAC

بیر آغاج  ياخین  20 سانتي متره  توتان آغاج )دسته(،  ال  ياخین  متره  بیر 
کسینتیسي)چیلینگ( و چیلینگي قويماق اوچون کیچیك بیر جوال، اويون 
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قوروپالر  بؤلونوب،  قوروپا  ايكي  اوشاق  اون  آزي  الزيمدير.  اوچون 
آراسیندا پوشك آتیالندان سونرا اويون باشالنار. بیر قوروپ جوال باشیندا 
دوروب باشقا قوروپ ايسه معین بیر فاصله ده جوالدان اوزاقالشارالر. 
ايلك نفري چیلینگي جوال اوسته قويوب  باشیندا اوالن قوروپون  جوال 
دسته  يه اونون آلتیندا يئر وئرندن سونرا چیلینگي رقیب قوروپالرينا ساري 
آتار، اگر اونالرين هر بیريسي چیلینگي گؤيده توتا بیلسه چیلنگ آتان 
يانانا  اويونچوالر  هامي  بئله لیكله  اويونچويا،  باشقا  وئرر  يئرين  يانیب؛ 
اگر  وئررلر.  قوروپونا  رقیب  يئرلرين  سونرا  تاپار،  داوام  اويون  کیمي 
توتا  اوشاقالري  رقیب  چیلینگیني  آتديغي  دؤنه  آلتي  اويونچونون  بیر 
بیلمه سه لر، او اويونچو ياني )YANI( آدالنیب، بو دؤنه چیلینگي گؤيه 
 8 او ووران چیلینگ  بوحالدا  رقیبلره ساري ووراجاق،  ايله  آتیب دسته 
اويونون  اولوب   )HƏMƏŞƏ YANI( ياني  توتولماسا، همشه  دؤنه 

باشا _  باشیندا چیلینگي يالنیز دسته ايله گؤيده ووراجاق.  
قوروپ  وار،  اويونچوالري  باجاريقلي  اؤزونه مخصوص  دا  اويونون  بو 
اؤز  اويونچونو  باجاريقلي  چالیشار  کیمسه  هر  سئچیلنده  عضولري 
هااليالرينا قاتسین. آنجاق اويون اوندا چوخ شیرين و هیجانلي اوالر کي 

باجاريقلي اويونچو باخیمیندان ايكي طرفده برابرلیك )تعادل( اولسون.

گؤزو باغلي 
GÖZÜ BAĞLI

اويونا  ايله  آغاجي  ال  ايكي  بؤلونوب  بئش   _ بئش  اوشاق،  اون  آزي 
اويونا  سانجیلیب  يئره  قاباقلیقدا  متر   20 بیري  آغاجالرين  باشالرالر. 
باشاليان قوروپون بیر نفرينه آغاجین يئرين گؤسترندن سونرا دستمال ايله 
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گؤزون باغاليیب الینه بیر آغاج وئريلر. گؤزو باغلي اويونچو الینده اوالن 
آغاجال، يئره سانجیالن آغاجي تاپمالیدير. گؤزو باغلي اويونچو حرکت 
ده اوالندا رقیب اويونچوالري اونو چاشديرسین دئیه بؤرکلري ايله اونو 
ووروب فیكرين قاريشديرارالر، گؤزو باغلي اويونچونون اؤز هااليالري 
ايسه آغاجین يئرين تاپماقدا اونا يارديم ائدرلر. او اويونچو آغاجي تاپاندان 
سونرا، اونالرين قوروپالريندا اوالن باشقا اوشاقالرين گؤزلرين سیرا ايله 
باغاليیب اويون داوام تاپار. اّولكي قوروپون اويونچوالرينین هامیسي نین 
چاتار،  قوروپونا  رقیب  نوبت  سونرا،  تاپاندان  آغاجي  باغالنیب  گؤزو 

اويون تیكرارالنار. بئله لیكه اوشاقالر ساحاتالر شادلیقال اوينايارالر. 

مالال  میندي 
MOLLA MİNDİ

آزي 8 نفر ايكي يئره بؤلونوب، پوشك آتماق يولو ايله بیر ابه سئچرلر. 
کندين  مینیب  بوينونا  قاالنالرين  ائشیكده  اويونچوالر  دوشن  ابه يه 
قاپیني  يئتیشرکن  اورا  يولالنارالر.  ساري  قاپیسینا  حیط  بیر  ايچريسینده 
چالیب ائو يییه سیندن سوروشارالر: »آتلي مینسین يا پیادا«؟ ائو يییه سي 

هانسي سیني دئسه اويونچوالر اونو ائديب ابه يه ساري
 قايیدارالر. ابه چیلرين يئري ديیشیب

 اويونون دالیسي توتوالر،
 بو دؤنه کند ايچینده باشقا 

بیر قاپییا گئديب »آتلي مینسین
 يا پیادا« سوالي سوروشولوب

 اويون داوام تاپار. هر دؤنه
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يورولونجا  اوشاقالر  اويون  بو  ديیشیلر.  وئرنلر  مینیش  چاتديقدا  ابه يه   
اوينانار، دئمك اويوندا اوالن شادلیق اويونچوالردان باشقا کند اهالیسي نین 

اورکلرينه چؤکوب اونالري دا شنلندير ر.

بنووشه اویونو
 BƏNÖVŞƏ OYUNU

هاالی«   _ »هاالی  سئچیرلر.  )مالال(  باشچی  ايكی  اؤزلرينه  اوشاقالر 
آدديم  يوز  بیريندن   _ بیر  دسته لر  آيريلیرالر.  دسته يه  ايكی  گلمك له 
بیريسینه  او  بیری  باشچیالردان  دايانیرالر.  توتوشوب  اله   _ ال  آرالی 
دئییر:  بنؤوشه! او بیريسی جاواب وئرير:  بنده دوشه! اّولكی مالال دئییر:  
بیزدن سیزه کیم دوشه؟ او بیری مالال اوشاقالرين بیرينین آدينی چكیب 
دئییر:  بابك، يا دا آيسان دوشه! بابك، يا آيسان جرگدن آيريلیب يويوره 
بورادا  يارمالیدير.  صفینی  اوشاقالرين  توتوشموش  اله   _ ال  يويوره   _
گوجلولوك اساس شرطلردندير. اگر اويونچوالردان بیری گوج وئريب 
بیريندن آيیرسا، او بیری  اله توتوشموش اوشاقالرين الینی بیر _   ال _ 
طرفه کئچه بیلسه، بیر اوشاق دا گؤتوروب يئنه اؤز اّولكی يئرينه قايیدير. 
يوخ، اگر کئچه بیلمسه، اورادا قالمالی، او دسته يه قوشولمالیدير. هانسی 
طرف اوشاقالرين هامیسینی اؤز طرفینده ساخاليا بیلسه، او دسته اويوندا 

غالیب گلیر، او بیری طرفی اودموش اولور. 
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بیره دؤيمه
 BİRƏ DÖYMƏ

اوشاقالر ايكی دسته يه آيريلیب، بیر دايروی خّط چكیب پوشك آتیرالر. 
پوشك هانسی دسته يه دوشسه او دسته مري يه )دايره يه( گیرير. اوشاقالر 
هره  سی آياغی نین آلتینا بیر توققا قويور. دايره دن کناردا قاالنالر توققانی 
توققاالری  وورور،  آياقال  ايسه  دايره  ده کیلر  چالیشیرالر.  گؤتورمه يه 
کنارداکیالردان  اوالنالر  ايچريسینده  دايره نین  وئرمیرلر.  يول  گؤتورمه يه 
کنارداکیالر  چیخیر،  کنارا  اوشاقالر  دايره ده کی  وورسا،  آياقال  بیرينی 
ايله  الی  بیرينی  ايچريده کیلردن  اويونچو  کنارداکی  گیريرلر.  دايره يه 
توتوب دايره دن چیخارا بیلسه، اونو بیر نفره حواله ائديب ساخالدير و 
ايچريده کیلر  زامان  بو  ائدير.  جهد  گؤتورمه يه  توققانی  قالمیش  يییه سیز 
توققاسینی  يولداشالرينین  کی  ائشیكده  ده  هم  توققاالرينی،  اؤز  هم 
قورومالی اولورالر. يا ترسینه، ايچريده کیلر ائشیكده کیلردن بیرينی فندله 
دايره دن  اولورالر.  َديیشملی  يئرلرينی  دسته لر  سالساالر،  دايره يه  توتوب 
کنارداکی اوشاقالردان بیری توققانی اله کئچیرسه، دايره نین ايچريسینده 
توققاالری  آلتینداکی  آياقالری  وورار.  ايله  توققا  اوشاقالری  اوالن 
تامام  توققاالری  دسته  هانسی  چالیشیرالر.  گؤتورمه يه  چیخاريب  کنارا 
جیزيقدان  بیری  آياقالريندان  داير ه ده کیلر  اودار.  اويونو  کئچیرسه  اله 
چیخماماق شرطی ايله ائشیكده کیلردن بیرينی باشقا آياغی ايله وورانا قدر 

ائشیكده کیلر ايچريده کیلری توققا ايله دؤيرلر.
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دسمال آلدی، قاچدی
 DƏSMAL ALDI , QAÇDI

اوشاقالر دايروی شكیلده يئره اوتوروب، اورتادا دايانان باشچییا باخیرالر. 
بیرينین  اويونچوالردان  دسمالینی  قاچیب  بويونجا  دايره  اوشاق  بیر 
کیمین  دسمال  سوروشور:  اوشاقالردان  باشچی  قويور.  يئره  آرخاسیندا 
دالیسیندادير؟ اوشاق دسمالین اؤز آرخاسیندا قويولدوغونو بیلمسه اونو 
باشقا  اوشاق  دؤيولن  يیرلر.  ايته له  اوستونه  بیرينین   _ بیر  سالیر،  اورتايا 
يیخیلديغی  اوستونه  ائله يیر،  آزاد  اونو  بیلسه  يیخیال  اوستونه  بیريسی نین 
بئله   _ بئله  وورورالر.  تپیكله  سالیب  اورتايا  يئرينه  اونون  اويونچونو 
اوشاقالر هامیسی اورتايا گیرمه لی اولور. اؤزونو مؤحكم مدافعه ائديب 

آرايا گیرمه ين اؤيونو اودور.

دییرمان اویونو  
DƏYİRMAN OYUNU

بؤرکسوز  باشی  چوبوق،  الینده  باشچی  اَيله شیرلر.  دايروی  اوشاقالر 
باشچی چوبوغو  اولور.  بؤرك  باشیندا  اوشاقالرين  قاالن  دايانیر.  اورتادا 



15

يئره ووروب اوشاقالری قورخودور. هامی ال چاال _ چاال دئییر:  تاغی 
_ تاغی، تاغباتاغی... بو سؤزلری 4_ 5 دفه تكرار ائدندن سونرا باشچی 
بؤرکو  قويور.  باشینا  اؤز  گؤتوروب  بؤرکونو  اوشاغین  بیر  ساغدان 
گؤتورولن اوشاق دا يانیندا اوالن اوشاغین بؤرکونو گؤتوروب اؤز باشینا 
قويور. بو حرکت دايره نین سونونا قدر گئدير. بو يول ايله بؤرك گؤتورمه 
4_ 5 دفه دؤوره وورور. بؤرکلر تئز فیرال نیر، اوشاقالر ال ووروب »تاغی 
بیر نؤع  تاغباتاغ« دئییرلر. اويون قیزيشیر، بؤرکون فیرالنماسی  تاغی،   _
يئرينده باشچی  اويونون شیّدتلی  بنزه يیر.  ديیرمان داشی نین فیرالنماسینا 
الینی باشینا قويوب چاغیرير. " داغغا... داغغ... بو زامان هر کس باشینداکی 
وورور.  چوبوق  بیر  هره  قاالنا  آچیق  باشی  ساخالمالیدير.  برك  بؤرکو 
باشچی چوبوغو نه جور وورورسا، قاالن اوشاقالر دا ائله وورمالیديرالر . 

هوپپانا هوپپان  
HOPPANA HOPPAN

سئچیرلر.  باشچیسی ني  اويونون  ايله  قايداسی  آتما  پوشك  اوشاقالر 
باشچی اوشاقالری ايكی دسته يه آيیرير. ساغداکی اوشاقالردان بیرينه بیر 
شئی اوزاديب دئییر:  آل بونو! سولداکی اوشاقالردان بیری سوروشور:  او 
نه دير؟ ساغداکی اوشاقالردان بیری دئییر: هوپپانا هوپپاندی. کیم هوپپانا 
هوپپان دئیه بیلمسه، هوپپا هوپپا، وئر يولداشینا، هوپپانا هوپپان ائله سین. 
بو سؤزلری دئسین. يوخاريداکی سؤزلری اوشاقالر دؤوره ووروب بیر 
_ بیر دئییر، باشچی نین يانینا يئريییرلر. باشچی نین يانینا چاتینجا هر کس 
همین سؤزلری سؤيله يه بیلمه سه، هره اونا بیر لوپوخ)ساخسی قیريغی، 

ياستی داش( وورور.
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الل دینمز
LAL DİNMƏZ

 اوشاقالر اويونو ايداره ائتمك اوچون اؤزلرينه باشچی سئچیرلر. اويونچوالر 
جرگه يه دوزولورلر. بورادا دانیشماماق اساس شرطدير. گولوب دانیشان و 
سس چیخاران اودوزموش اولور. اوشاقالری دانیشديرماق و گولدورمك 
اوچون باشچی هر واسیطیه ال آتیر. چوبوغونو يئره ووروب دئییر : بو 
يئر قوروقدور، قوروقدور. هئچ کسین بورا گلمه يه ايختییاری يوخدور. 
ائدير.  دايانیر. گولمه لی، مزلی حرکتلر  آز  بیر  باشچی  دينمیر.  هئچ کس 
گؤزونو بوزور. اوشاقالردان بیری  مئیمون کیمی مايالالق آشیر، آغیز _ 
يامسیاليان  اوشاغی  چیخاران  سس  گولور.  بیلمه يیب  ساخاليا  اؤزونو 
سؤزونو  باشچی نین  دا  اوشاقالر  باشقا  وورور.  اونو  چوبوقال  باشچی 
اوشاقالردان  وورورالر.  چوبوقال  گوله نی  يا  و  دانیشان  ائديب،  تكرار 
بیری نه سس چیخارسا، يا هانسی سؤزو آغزيندان قاچیرسا، باشچیدا عینًا 
تكرار ائديب اونو ووراجاق. قاالن اويونچوالر دا بونو تكرار ائتمه لیدير. 
سوسوب طرفسیز دايانان اولسا، اونو دا آرايا چكیب دؤيورلر. باشقا بیر 
اوشاق دانیشاندا اّول دؤيوله نی آزاد ائديب اونو دؤيمه يه باشاليیرالر. بو 

قايدا ايله اويون چوخ هیجانلي و شن کئچیر.

گیزلن قاچ/ گیزلن باچ  مالال هارای
  GİZLƏN QAÇ\ GİZLƏN BAÇ\ MALLA HARAY

اوشاقالر هاالی گلمك يولو ايله مالالالر آراسیندا ايكی دسته يه آيريلیرالر. 
دسته سینده  مالالنین  آچیق  گؤزو  يومورالر.  گؤزونو  بیرينین  مالالالردان 
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اوالنالر قاچیب گیزله نیرلر. گؤزو يومولو مالالنین اوشاقالری سیغیناجاقدا 
اوتورورالر. او، گؤزونو آچیر، گیزلنن اوشاقالرين مالالسی ايله اوشاقالری 
مالالسی  اوشاقالرين  گیزلنن  کئچديكده  يئردن  هر  باشاليیر.  آختارماغا 
»دره نی  کئچديك«،  يانیندان  »بوالغین  مثلن،  ائدير.  خبردارلیق  برکدن 
آ. بو خبردارلیقدان  يانیندايیق« و ای.  ائوينین  تايا آتالديق«، »علی نین  او 
مقصد گیزلنن اوشاقالرين مؤحكم گیزلنمه سی، گؤزه گؤرونمه مه سیدير. 
اودموش  اويونو  گؤرسه  بیرينی  اوشاقالردان  گیزلنن  مالال  آختاران  اگر 
سیغیناجاغا  قاچیب  گؤرونمه دن  گؤزونه  اونون  اوشاقالر  گیزلنن  اولور. 
وئريب  آغیزا    _ آغیز  اوشاقالری  مالالنین  آختاران  اونالری  گلسه لر، 
مالال  آختاران  قیشقیريشیرالر.  دئیه  مالال، هارای«!  هارای،  »مالال،  برکدن 
اونالرين سیغیناجاغا گیرمه سینی گؤرمسه، گیزلنن طرف آختاران طرفی 

اودور.

بئش داش/  قرجیم داش 
BEŞ DAŞ\ QƏRCİM DAŞ

بو اويونو ايكی و يا دؤرد
 اوشاق اوينايیر. هر اوشاق

 بئش باالجا داش حاضیراليیر.
 پوشك آتیب اويونا 

باشاليیرالر. اويونا باشاليان
 داشین بیرينی الینده 

ساخالمالیدير کی، بونا
 ساققا دئیرلر. ساققانی گؤيه



18

ساققانی  تؤکملی،  يئره  داشالری  اوالن  ايچینده  اووجونون  تولاليیب   
گؤيده توتمالیدير. اّول ساققانی يوخاری تولالماقال داشالری بیر _  بیر 
اووجونا يیغمالیدير. اساس شرط اوندان عیبارتدير کی، داش گؤتورولرکن 
نه باشقا داشا ديمه لی، نه ده ساققا يئره دوشمه لیدير. ايكی الـله گؤتورمك 
قورتاراندان  بیر گؤتوروب    _ بیر  داشالری  اولماز.  توتماق  ساققانی  و 
داشالری  و  ائتمه لی  عمل  شرطلره  يوخاريداکی  تؤکمه لی،  يئره  سونرا 
ايكی، سونرا اوچونو بیردن، بیرينی تك، سونرا دؤردونو  يئردن ايكی _ 
بیر   _ بیر  داشالری  سونرا  قورتاراندان  بونالر  گؤتورمه لیدير.  بیردن  ده 
آراسیندان کئچیريلمیش  بارماق  آراسیندان کئچیرمه لی و  بارماغین  ايكی 
بارماقالرين  بیر يئرده گؤتورمه لیدير. سونرا داشالر  داشالرين هامیسینی 
بیتیريب  بیر کئچیريلمه لیدير، بو شرطی ده  بیر _  هامیسی نین آراسیندان 
بیريندن آرالی قويورالر. ساققانی  داشالری بیر قاريش مسافه ده بیر _  
يوخاری آتاراقیئرده کی داشالری سوووشدوروب بیردن گؤتورمه لیدير. 

ساققادان باشقا بیر داش اوووجدا ساخالنیلیر. 
يئره سالیب،  اوووجدان  بیرينی  توتماقال داشین  آتیب  ساققانی يوخاری 
جلد بیرينی يئردن گؤتورمه لیدير کی، ايكی _ ايكی و اوچ _ اوچ داشی 
بوندان سونرا شاققیلداما گلیر.  بیرينی گؤتورمك الزيمدير.  يئره سالیب 
بیر  يولداشی  آخیردا  يیغیرالر.  اوووجا  بیر   _ بیر  يئردن  داشالری  يانی 
داشی ايت داش تعیین ائدير. او داش ال ديیلمه میش قالیر. بو ايت داشی 
بونالرين  الزيمدير.  کئچیرمك  آراسیندان  بارماقالرين  بیردفعه لی يه 
يئردن  داشی  اودور.  اويونو  بیلن  اوينايا  بیردفیه  سهوسیز،  هامیسینی 
گؤتوره، بارماق آراسیندان کئچیره بیلمه ين، ساققانی يئره ساالن و داشی 

گؤتوررکن الینی باشقا داشا ووران اودوزموش اولور. 
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یولداش سنی کیم آپاردی
  YOLDAŞ SƏNİ KİM APARDI

ايكی  آراسیندا  مالالالر  اوشاقالر  ايله  يولو  گئتمك  هاالی   _ هاالی 
آردا دوزولورلر. گئريده دوزولموش  دسته يه آيريلیرالر. سیرا ايله آرد _ 
دسته دن بیر اوشاق گلیر، اونالردان بیری نین آرخاسیندان ايرلی ايته له يیب 
آپاران  اونو  هیمله  آنجاق  باخمامالی،  گئری  اوشاق  آپاريالن  آپارير. 
اوشاغی تانیمالی دير. يولداشالريندان بیری آپاريالن اوشاغا برکدن دئییر:  
يولداش، سنی کیم آپاردی؟ اوشاق آپارانی تاپا بیلسه، اونوشوروب اؤز 
تاپا  اوشاق  يوخ،  آرتیر.  نفر  بیر  ده  دسته  قايیدير،  ايچینه  يولداشالرينین 
قايدا  بو  قايیدير.  دسته سینه  اؤز  گؤتوروب  اونو  اوشاق  آپاران  بیلمسه، 
دسته نین  هانسی  ائدير.  ايشتیراك  هامیسی  اوشاقالرين  اويوندا  ايله 
اوشاقالرينین هامیسی او بیری دسته يه کئچسه، او دسته اودوزموش اولور.

چیرتی _ چیرتی
 ÇIRTI_  ÇIRTI 

اوشاقالردان بیری باشچی سئچیلیر. باشچی اورتادا دايانیر، قاالن اوشاقالر 
ايسه دايروی دوزولورلر. باشچی الینده چوبوق اويونا باشاليیر. اّول _ اّول 
ساغ طرفده اوالن اوشاقالرا دئییرلر:  چیرتی، چیرتی! ساغداکی اوشاقالر 
جاواب وئريرلر:  جان چیرتی! سولداکی اوشاقالر دئییرلر:  بیزيم چیرتی 
سیزين چیرتییا ياالن دئدی. ساغداکی اوشاقالر دئییرلر:  کیمین ساققالینا 
ياراشیر؟ سولداکی اوشاقالر دئییرلر: هر کس آياغینی چپ قويسا، اونون 



20

بیر  ساغا  سولدان  اوشاقالر  اوالن  ده  جرگه  بوتون  ياراشیر.  ساققالینا 
ايرلیله يیرلر.  قدر  چاتانا  باشچی يا  چیخاريرالر.  ايرلی  آياقالرينی  بیر    _
آياغی نین  آياغینی ساغ  ائدير؛ سول  تكرار  اّولكی سؤزلری  يئنه  باشچی 
قايدادا  اّولكی  اوشاقالر  فیرالنیر.  ايكی دفه  اوزرينه قويوب،  بارماقالری 
گئری چكیلیرلر. باشچی ساغ الینی آياغی نین چئچله بارماغی نین اوستونه 
قويور. هامی باشچی کیمی ائدير، باش بارماقالرينین اوجو ايله باشچی نین 
يانینا گلیرلر. باشچی الینی باش بارماغینی بورنونون اوجونا قويوب دئییر:  
اوشاقالر  چیرتی!  جان  وئريرلر:  جاواب  اونا  اوشاقالر  چیرتی!  چیرتی، 
يئنه گئری چكیلیرلر. بو دؤنه باشچی سول الینین باش بارماغینی قوالغینا 
باشچی  ياخینالشیرالر.  باشچییا  ائديب  کیمی  اونون  دا  اوشاقالر  وئرير. 
دئییر:  چیرتی، چیرتی! ساغ طرفده کی اوشاقالر جاواب وئريرلر: جان 
چیرتی! باشچی دئییر: بیزيم چیرتی سیزين چیرتییا ياالن دئدی. ساغداکی 
تئز  کس  هر  دئییر:  باشچی  ياراشیر؟  ساققالینا  کیمین  دئییرلر:  اوشاقالر 
قاچیر.  يئره  قويولموش  نیشان  هامی  ياراشیر.  ساققالینا  اونون  قاچماسا، 
کیم گئريده قالسا اونا دئییرلر: تیسباغا تیس، بوينونو قیس! اويون آخیرا 
چاتینا قدر هئچ کسین ايختییاری يوخدور اؤزو ايسته ديیی کیمی حرکت 
ائتسین. قايدانی پوزانالر اويوندان چیخاريلیر. هامی باشچی نین امری ايله 

حرکت ائدير، نیظام _ اينتیظاما تابع اولور.
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تبریز کوچه لرینده اوینادیغیمیز 
اویونالردان

محمد علیپور مقدم

BİR QUŞUM VAR BU XƏRTƏNƏ
بیر قوشوم وار بو خرتنه

)اوغالنالر اوچون(

اوينايانالر اؤزلرينه بیر مولال سئچیب بیر يئرده سیراالنارالر )کوچه اولسا 
دووارين قیراغیندا(. مولال اؤز ذهنینده بیر قوشو توتوب اونون بیچیمین 
خرتنه،   بو  وار  باشی  خرتنه،  بو  وار  قوشوم  "بیر  دئیر  توتوب  قايیشال 
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اؤلچوسون  عضولرينین  بوتون  )قوشون   ... خرتنه،  بو  وار  آياخالری 
 12 قايیشین  تخمینًا  اولسا  12 سانت  مثاًل قوشون قیچی  قايیشدا توتار 
سانتین توتوب دئییر: بیر قیچی وار بو خرتنه.  دووارا)ديوا ( سیراالنانالر  
هره سی ظن ائتديكلری قوشالرين آدين دئیرلر  هر کس تاپسا  او مولال 
قايیشال   اونالری   دئییب،  چاتداسین"  "وير  مولال  بیلمه سه لر  تاپا  اوالر، 
داغیالر، چئويكلری   قورخانی  قايیشدان  اويونچوالرين  باشالر.  وورماغا 
قايیشی  يوموب  گؤزلرين  مولالنین  توتارالر.  مولالنی  گیره له يیب  
گیزلدرلر. سونرا مولالنین گؤزون آچیب ايسترلر قايیشی تاپسین. مولال 
اويونو  هئچ  بیلسه  تاپا  باش چكر  يئرلره  ائتديگی  آختارماغا ظن  دوشر 
داوام ائدر،  تاپا بیلمه سه قايیشی گیزلدنلر اونو قايیشال وورارالر. آيری 

مولال سئچیلر،  اويون داوام ائدر.
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TOPƏRƏBİ
توپ عربی ) بئهیشت _ جهنم ده دئییلر(

 )اوغالنالر ، قیزالر اوچون.(

 اويونچوالر ايكی يئره بؤلونر )مساوی بؤلومه، اگر اويونچوالرين سايی فرد اولسا بیر 
نفر رئیحان _ مرزه آديال هر ايك قوروپونان اوينايار(

بیر _ بیرينین يانیندا  تخمینا   1×2   بیچیمینده  ايكی خانا چكیلر بیرينین 
آدی بئهیشت بیرينین ايسه آدی جهنم اوالر. خاناالرين ساغ يؤنوندن تخمینًا  
60 _ 40  متر آرالی بیر يئری نیشانالرالر آدی دا  مره اوالر.  پوشك آتارالر 
قوروپون بیری بئهیشت خاناسینا گیريب او بیری قوروپ ائشیكده قاالر. 
خاناسی نین   بئهیشت  اوچون  آتماق  توپو  بیری  قوروپون  قاالن  ائشیكده 
قانشاريندا )2 متر فا صیله ده(،  بیری مره ايله خاناالرين آراسیندا، ايكیسی 
دايانارالر.  آتانا کؤمكچی(  )توپ  يؤنونده  بئهیشت خاناسی نین سول  ده 
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دايانان   قانشاريندا  قوروپدان  خاناالرين  ائشیكده کی  باشالناندا    اويون 
بیرينجی  بئهیشتده  کی قوروپون  بئیسبال توپودو(   اويونچو  توپو )توپ 
ضربه نین  ووروالن  توپ  وورار.  ضربه  بیر  توپا  الیله  دا  او  آتار  آدامینا 
آز  اگر  توپ  توتسونالر.  توپو  چالیشار  ائشیكده کیلر  قايیدار.  تاثیرينده 
آپارار کی وورماسینالر.   پناه  اولسا توپو ووران جهنم خاناسینا  گئتمیش 
توپو  قوروپون  ائشیكده کی  قاچار.  ساری  مره يه  گئتسه  چوخ  اگر  يوخ 
آتان اويونچوسو چالیشار توپو توتوب مره يه قاچانی وورسون. بو آرادا 
مره  توتوب  توپو  ائدرلر.   کؤمك  اونا  توتماقدا  توپو  ده  کؤمكچیلری  
ياخینلیغیندا دايانان يولداشالرينا آتارالر تا توتوب اويونچونو وورسون. 
اگر مره يه قاچان اويونچو  الین ووروب اؤز خاناسینا قايیدسا يئنه اوينار 
آما مره يه چاتینجا توپونان اونو وورساالر اويوندان چیخار. يوخسا مره يه 
چاتا، قايیداندا گؤره کی  توپ الرينده دير قايیتسا ووروالجاق مره باشیندا 
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دايانار تا آيری بیر ماجالدا قايیتسین. بو اويونون سون بؤلومو ديريتديدير.  
اگر اويونچوالرين نئچه سی مره باشیندا قالیب،  يا وورولوبالر  قوروپون 
سون اويونچوسونون گؤَروی ديريتديدير. توپو ياخشی ووروب  قاچیب 
مره يه ال ووروب بئهیشت خاناسینا قايیتسا او بیری يولداشالری ديريلر. 

اويون يئنیدن داوام ائديلر.

ARADA VURDU
آرادا ووردو

)اوغالنالر ، قیزالر اوچون(

بیر  آتارالر  پوشك  بؤلونرلر.   قوروپا  نفرلیك  دؤرد  ايكی  اويونچوالر 
ايكیسی   قوروپدان  بیری  او  دايانارالر  يئرده  بیر  ده  دؤردو  قوروپون 
بونالرا کؤمك  ده  ايكیسی  دايانار.   باشیندا  بو  باش  او  کیلرين  ايچريده 
اوالر. او باش بو باشدا دورانالر اوچ دؤنه توپو ) توپ، فوتبال توپو اوالر( 
توتا  گؤيده  توپو  هانسی سی  هر  ايچريدکیلردن  آتارالر  بیرلرينه    _ بیر 
بیلسه اؤزونه جان قازانار )هر اويونچونون نئچه جانی اولسا او هر دؤنه 
ووروالندا جانالری يانار سون  جانی ياناندا  اويوندان چیخار(  اوچ دؤنه 
آتاندان سونرا توپو دوز ايچريده کیلرين اوستونه آتارالر کی وورسونالر 



26

ائلیه  اويونچو  اوالن  جانی  )نئچه  چیخار  اويوندان  اويونچو  َدين  توپ 
سالسین(.  ايچری  بیرينی  يولداشالريندان  اؤز  وئريب  جانین  بیر  بیلر 
سونونجو  قاالن  چیخساالر  اويوندان  وورولوب  بیر   _ بیر  ايچريده کیلر 
اويونچو اگر اون دؤنه آتیالن توپالردا وورولماسا او بیری يولداشالرينی 

ديريلدر، اويون يئنه داوامالنار. 

)TƏK QIŞDI )NAQQIŞLI
تک قیشدی ) ناققیشدی(

)اوغالنالر ، قیزالر اوچون(

بیريسی  اولساالر  فرد  اگر  بؤلونرلر،   بؤلومه  ائشیت  ايكی  اويونچوالر 
رئیحان _ مرزه اوالر.  ان _ بويو 4 × 6 ) بو بوندان بؤيوك يا کیچیك 
خانا  بیر  بیچیمینده  دانیشیال(  نئجه  باشالناندا  اويون  قالیب  بیلر  اوال  ده 
چكرلر.   پوشك آتارالر بیر قوروپ ايچريیه گیريب، او بیريسی قوروپ 
گیريب  ايچری  اوسته  قیچی  بیر  بیری  ائشكده کیلردن  قاالر  ائشیكده 
بیلسه  وورا  بیريسینی  اگر  وورسون  بیرينی  ايچريده کیلردن  چالیشار 
ووروالن اويونچو اويوندان چیخار.  ناققیشلی گئدن اويونچو  اگر خانانین 
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يانار. اويوندان چیخیب، قوروپون آيری  ايچريسینده آياغین يئره قويسا 
اويونچوسو ايچريیه گیرر. اويونچو ائلیه بیلر يوروالندا خانادان چیخیب 
دينجین آلیب،  ايچری گیرسین يا دا آيری يولداشینی ايچری يولالسین. 

بو اويوندا ايمتیاز
 ايچريده اولماقدير.

QEYİŞ GÖTDÜ
قئییش گؤتدو ) قاییش گؤتوردو(  

)اوغالنالر  اوچون(

دايیره  بیر  اوالن  متر   4 تقريبًا  قطری  بؤلونرلر.  يئره  ايكی  اويونچوالر 
چكرلر. پوشك آتارالر. بیر قوروپ ايچريیه دوشر بیريسی ايسه ائشیكده 
قاالر . ايچريده کی اويونچوالرين سايیجا )چوخراق 4 نفرلیك اوالر ( 
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جیزگیدن  فاصیله ده  معین  يئرينده  دؤرد  دايیره نین  چیخاردارالر.  قايیش 
نفر  بیر  اوستونده  قايیشین  هر  سررلر.  يئره  قايیشالری  دالی  قاريش  بیر 
اوچون   دايانديرماق  )اويونو  باشالرالر.  اويونو  دئییب،  "پیشدی"  دورار. 
"چیییدی" دئیرلر( ائشیكده کیلر قیچالرين قوروما شرطیله چالیشارالر بیر 
تهر  قايیشالری گؤتورسونلر. )قاباقجا دانیشیالر ديزدن يا دا قورشاخدان 
بیرينین  ائشیكده کیلرين  تهر  بیر  ايچريده کیلر  اگر  ووروالجاق  آشاغی 
بیر  ائشیكده کیلر  ديیشیلر.(  اويون  يانار  اونالر  وورسا  تپیكله  قیجیندان 
تهر قايیشی گؤتورمه يه چالیشارالر؛ بیری اوزانیب قايیشی گؤتورر، بیری 
ايته له يیب گؤتورر، بیريسی ال وئريب ايچريد ه کین  ايچريده  کین قفیلدن 
قايیشالر  کسلر  چكیلن  ائشیگه  گؤتورر،...)  قايیشی  چكیب  ائشیگه 
قايیشالر چیخدی   ائله کی  ائشیكده   ائشیگه چیخینجا قاالرالر  هامیسی 
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بیری  ائشیكده کیلردن  بیری چیخدی  کی  قايیشین  بیلرلر(  قايیدا  ايچری 
اوالر  بئله  قايیشالری چیخارتسین  بیری  او  آلیب، چالیشار  الینه  قايیشی 
کی گلیب قايیشین قاباغیندا جیزيقدان ائشیكده دايانیب قايیشی ورار کی 
قويار  قاباغینا  قايیشین  آياغین  ده  ايچريده کی  ائشیگه چیخسین  قايیش 
بیر  ده  هردن  ووران  قايیشی  آلسین.  قاباغین  ضربه لرينین  قايیشین  کی 
قايیشالری  اگر وورولمادان   آياغین گؤتورسون  قیچینا وورارکی  اونون 
وورماغا  ايچريدکیلری  گؤتوروب  قايیش  بیر  هره سی  بیلسه لر  چیخاردا 
ده  گؤره  اونا  قاچارالر  يانا  بیر  ايتیريب  اؤزلرين  قورخانالر  باشالرالر.  
قايیش ضربه سین يئیرلر. قورخمازالر گیره له يیب )منتظر فرصت مناسب 
ديیشیلیب  اويون  بئله لیكله  وورارالر.  تپیكله  بیرين  اويونچونون  شدن( 

ائشیكده کیلر ايچری گیررلر اويون دا داوام ائدر.      
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HA PİŞDƏ, PİŞDƏ, PİŞDƏ

هاپیشده، پیشده، پیشده
تیکان تپه)تیکاب( ده اوشاقالرال اوینانیلیر

 توپالیان: محمد رضوانی
قایناق شخص:  گؤهر اسماعیلی _
  68 ياشیندا_ ساواد سیز
یئری:تیكان تپه شهری
چاغ:  1388 يای

بو اويوندا آنا اوشاغین الینی اؤز الینه آلیب، او بیريسی الی ايله اوشاغین 
الینی تومارالياراق اوخويور:

يازيیا1گیتمه يئل اسر پیشیم _ پیشیم ماواسر   
بو گئجه بیزه قوناغان    صاباح گئجه سربه سر
اوستونه الواش قويدوم کندی آلتینا آش قويدوم   

ها پیشده، پیشده، پیشده. پیشیك گلدی جاالدی   
)آنا ياواشجا اوشاغین الیندن ووراراق » ها پیشده، پیشده، پیشده« 

نی اوخويار و اوشاق الیندن وورولماسین دئیه الینی چكر(.
اوخوماق قورتولدوقدان سونرا آنا يئنیدن اوشاغین الینی الینه آلیب بیر _  

بیر اونون بارماقالريندان توتوب، دئییر:
)بیرينجی بارماغی توتوب( بیر، بونا پلو وئره جئیَم.
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)ايكینجی بارماغی توتوب( ايكی، بونا ائیران وئره جئیم.
)اوچونجو بارماغی توتوب( اوچ، بونا قاوورما2 وئره جئیم.
)دؤردونجو بارماغی توتوب( دؤرد، بونا قئیماخ وئره جئیم.

)بئشینجی بارماغی توتوب( بئش، بونا حالوا وئره جئیم.
سونرا آنا اوشاقدان سوروشار، نئچه اولدو؟

 
_  بئش اولدو

آنا اوشاغین الینین ايچیندن ووراراق" دئ پیشده قاچ  _  دئ پیشده قاچ" 
دئییه اللرينی بیر _ بیرينه چاالراق اوشاغی هیجانا گتیرير.

اوالراق  اؤرنك  بیلر.  اوشاقداندا سوروشا  آدينی  يئمكلرين  آنا  بواويوندا 
دئیر: بیر، بونا نه مه  وئريم؟ اوشاقدا جاوابیندا اؤز سئوديیی يئمگی دئیر.

بو اويون اوشاقالرا بئشه دك سايماغی اؤيردرك، اونالری يئمكلرله ده 
تانیش ائديب او يئمكلری يئمه يه هوسلنديرير.

1_ يازی: ائشیك، بايیر، چؤل
2_ قاوورما: قوورما



32

پیله رود1  فولکلوریک اویونالریندان اؤرنکلر

توپالیان: سولماز پورنعمت
)اوشاغیكن کندده گؤردويوم اويونالر(
چاغ: 88/10/20

YUMURTƏ ÇƏĞİŞMvĞ
یومورته َچغیشَمغ )یومورتا دؤیوشدورمک(:

بیري  اويونچو هر  ايكي  اوينايارالر.  بايرامي گونلرينده  ايل  اوزره  اويونو عادت  بو 
آلتدا  يورمورتاسینی   کیم  قرارالشارالر  آراالريندا  اؤز  توتوب  يومورتاني  بیر  الینده 

ساخالسین کیم اؤز يومورتاسي ايله اوستدن وورسون. 
هم ده يومورتانین هانسي طرفي ايله  بیر _  بیرينه وورماسین دا تعیین ائدرلر: 

باش _ باشا  )اوج _ اوجا( 
گؤت _ گؤته )آلت _ آلتا(

باشقاسي  ساخاليیب،  آشاغیدا  يومورتاني  بیري  سونرا  ائدندن  تعیین  يؤنو  هانسي 
ايسه اوستدن وورار، هر کیمسه نین يومورتاسي سینسا اويونو اودوزوب يومورتاسین 
ايله  سیرا  دوزوب،  آردينجا  بیرينین  بیر-  يومورتاني  نئچه  گاهدان  وئر ر.  اودانا 
چاتیب  سونا  اويون  قورتوالندا  سینیب  يومورتاالري  طرفین  بیر  چاققیشديرارالر.  

1- پیله رود،  نمین شهرينین کندلريندندير. 
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بوتون يومورتاالري سینان کیمسه اويونو اودوزموش اوالر.
اويونون لئملري )فنلري(

ديشلره  قاباق  اونو  اوچون  بیلمك  اولماماغینی   اولوب،  برك  دريسي نین  يومورتا 
ووروب سینايارالر.

قارا و بوياغي تند اوالن يومورتا باشقاالريندان برك اوالر.
يومورتا دؤيوشدورمكده آرتیق باجاريقلي اوالنالر باشقاالرينا کلك وورماق اوچون 
قاباقدان بیر يومورتانین باشین د لیب، آزجا ايچینی بوشالديب،  بوشالمیش يئري موم 
يا دا گج ايله دولدوروب،  مهارت ايله باشین برکیدرلر. بئله يومورتا بوتون اويونالردا 

اودان اوالر.

QƏYİŞ GÖTDİ
قه ییش گؤتدی )قاییش گؤتدو/ قاییش قویما(:                        

هامار بیر يئرده يئكه دايیره جیزيقاليیب، جاوان اويونچوالر ايكي دسته يه بؤلونرلر. 
بیر دسته ايچري ده قالیب قايیشالرينین توققارين جیزيغا دايايیب، آياقالرين قويارالر 
قايیشالري  چالیشارالر  اوالنالر  ائشیكده  باشالنديقدا  اويون  اوستونه.  قايیشین 
گؤتورسونلر، ايچريده کیلر ده چالیشارالر قايیشالري وئرمه دن آياقالري يال اونالري 
ديزدن آشاغي تپیكله سینلر. رقیب دسته نین هااليالرين ووراندا بیر آياقالري جیزين 
ايچريسینده اولمالیدير. بیريني وورا بیلسه لر ائشیكده کي دسته ايله يئرلرين ديیشرلر. 
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اويونون گئديشینده ائشیكده کیلرين بیري ايچريده اوالنالرين بیرينین الیندن ياپیشیب،  
او  قاپیلینجا  قايیش  بیر  بیلسه،  گؤره  ايشي  بو  ايستر  چیخارتماق  ائشیگه  جیزيقدا 
بیلر کي بو ايشین ترسي ده اولسون ياني  بیلمز. اوال  يئنیدن ايچري گیره  اويونچو 
آتیالر  او  دورومدا  بو  باشالسینالر  وورماغا  ايچري چكیب،  بیرين  ائشیكده کیلردن 
دوشر کؤتك يئمه سین. گاهدان دا اوالر کي ايچريده کیلرين بیرينین باشي قاتیشسین 
ائشیكدن بیري آتیلیب اونون بئلینه مینسین، داال مینن اويونچونو آياغي يئره دَ يسه 

ايچريده کیلر اونو وورا بیلر.
اويون اوندا چوخ شیرينلشر کي قايیشالرين بیرين قاپیب ائشیگیه چكسینلر. اوندا 
قايیشینان ايچريده اوالنالري قورشاقدان آشاغي ووراجاقالر. قايیشالرين ايكي اوچو 
قاپیالندان سونرا ايچريده دسته چوخ کؤتك يئمه سین ديیه تسلیم اوالر. اگر تسلیم 
اولمامدان قاباق ايچريده اوالن اويونچوالرين بیري اؤزون قاباغا آتیب قايیش يییه- 
آدامي  وئرن  الدن  قايیشي  بو حالدا  و  بیلسه  الیندن چیخاردا  اونالرين  قايیشي  يییه 
تپیكله يه بیلسه لر. اويون قورتولموش حساب اوالر. سونرا دسته لر يئرلرين َديیشرلر. 

بئله لیكله جاوانالر يوروالنا کیمي اويونو داوام ائدرلر.

 TƏKSƏN-CÜTSƏN
تکسن، جوتسن )تک یا جوت/ تکمه جوت(: 

رقیبیندن  قويوب،  بادام  نئچه  اووجونا  اويونچو  بیر  اوچوندور.  نفر  ايكي  اويون  بو 
سوروشار تك يا جوت. رقیب تك يوخسا جوت دئییر. سونرا ايلك اويونچو اووجون 
آچار بادامالري سايارالر رقیب دئیین کیمي اولسا بادامالرين هامیسین او گؤتور ر. بو 
دؤنه اويونو او باشالر. يوخسا رقیب دئین کیمي اولسا بادامالرين سايي قدر قارشی 
طرف اويونچويا وئر ر. بعضي يئرلرده بو اويونو قوروپ شكلینده ده اوينارالر. بئله 
کي بیر اويونچو نئچه بادامي اووجوندا گیزلدرکن ايشاره بارماغین يئره قويار. قاالن 
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اويونچوالر هره سي اووجوندا نئچه بادامي گیزلدر. اودوب – اودوزان بللي اولسون 
دئییه. اّولكي اويونچو اووجون آچار بادامالري سايارالر تك اوالرسا تكلري اودار، 
جوتلره اودوزار. ترسینه جوت اوالرسا جوتلري اودوب، تكلره اودوزار. اوتدوغو 
بادامالري اويونچوالردان آلیب، اودوزدوغو بادامالرين سايیجا بادام قايتارار. بئله  لیكه 

اوشاقالر يوروالنا قدر اويون داوام ائدر. 
بو  دئییرلر.  )قیدي النما(  اويونا  بو  يئرلرينده  بعضي  آذربايجانین  و  شهرينده  خوي 

اويونو بادامدان باشقا، اريك چردگي، نوخود، کیشمیش و ... ايله ده اوينارالر.

XEY-XEY
خئی خئی ) خانه خانه/ جیزیق/ آیاق جیزیغي (

بو اويون ايكي اويونچودان توتدو آلتي اويونچويا قدر اوينانیالر. اويونچونون آزلیغي 
اوينايار.  اوشاقالري  قیز  اويونو چوخلو  بو  وار. دئمك  تاثیري  اونون شیرينلیگینده 
ايله چكرلر. جیزيغین باش طرفینده  ائو جیزيق  بیر هامار يئرده آلتي، سكگیز، اون 
اّولكي  يازارالر.  اوستونده سايي  ائولرين  آرتیرارالر.  ياريم دايره ده  بیر  آدلي  جهنم 
اويونچو پولوك، ساخسي يا بیر ياستی داشي ايلك ائوه آتیب، بیر قیچین يیغیب، او 
بیريسي  ايله ناققیشلي گئده _ گئده داشي ائو به ائو ايته لر. داشي ايرَ لي آپاراندا داش 
جیزيق اوسته دورسا او اويونچو يانیب يئرين وئر ر.  باشقا اويونچويا. اويونچو داشي 
خطاسیز بوتون ائولره آپارا بیلسه، داشي ايكینجي ائودن باشاليیب اويونو داوام ائدر. 
باشا وئرسه.  بو دؤنمي خطاسیز  ائولردن کئچیر ر.  بیر هامي   _ بیر  بو ساياق داشي 
ائو آلماق زاماني گلر. اويونچو کوره گین جیزيغا ساري دؤند ريب،  داشي باشینین 
اوستونده آتار هانسي ائوه دوشسه او ائو اونون اوالجاق و  باشقا اويونچوالرين حاقي 
يوخدور اونون ائوينه آياق باسسینالر. ائو يییه سي هر دؤنه ائويندن اؤتنده اوردا بیر 
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آز دينجه لیب اؤزوندن بیر سئوينديريجي سسلر چیخارار، اونون بو شادلیغي باشقا 
اويونچوالرين حیرصلنمه سینه سبب اوالر. 

هر اويونچو يییه سي اوالن ائوه آياق قويسا، ائو يییه سین دالینا آلیب جیزيقالرا آياق 
باسمادان اونو ائشیگه چیخارتمالي اوالر.  هر کیمسه بو اويوندا چوخلو ائو آال بیلسه 

او اويونو آپارار. 
 اويونون قانونالري: 

سوايچمه:  اگر داش جیزيق ايله يان با يان دايانسا دئییرلر داش سو ايچیر اوندان 
اويونچو يانمازدان اونو جیزيقدان قیراغا چكه بیلر. 

ائوده  ايته لَینده هر  ايرلي  داشي  اويونچو  ائدرلر  تعیین  قاباقدان  قويماق:  ايكي  آياق 
آياغین بیر دؤنه يئره قويسون يوخسا ايكي دؤنه. 

اوستدن وورما: آياغین ائوه قويمامیش داشي اوستد ن ووروب او بیريسي ائوه ايته لَیه. 
جهنم: داش هر زامان جهنم ائوينه دوشسه اويونچو، اوندان قاباق نئچه دؤنمي دالیدا 

قويسادا، هامیسین الدن وئريب، اويونو يئني ده باشالمالیدير. 
اويونون باشقا واريانتالری:

بیر چوخ يئرلرده بو اويونو آيري _ آيري تورلرده اوينايارالر اؤرنك اوچون: 
قیچي_ قیچي: اويونچو داشي ائولرين بوجاق- بوجاقیندا اير لي سور ر. 

لئس- لئس: اويونچو باشین يوخاري توتارکن ائولردن بیر _ بیر اؤتر، بو حالدا آياغي 
جیزيق اوسته دوشرسه، يانار. 

آياق اوستو: اويونچو داشي آياغي نین اوستونه قويوب، داشي يئره سالمادان ائولري 
بیر _ بیر کئچر. ائولر قورتولمامیش داش يئره دوشسه، يانار. 

ياغیش باش: اويونچو داشي، باشي اوسته قويوب ائولري کئچر، ائولري اؤتنده داشي 
يئره سالمامالیدير. داش يئره دوشسه اويونچو يانار. 
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کند اویونالریندان
سؤیله ین: حسن موسويان انديرگان کنديندن )ورزيغان ماحالی( 

یازیا آالن: هاوار عبادي ، حاج آللي ائلیندن ) حاج علیلو(.

SÜDLÜ SÜMÜK OYUNU
سودلو سوموك اویونو

اويون بیر ياريشما اويونودور. اويونچوالرين سايی  هر نئچه نفر اوال بیلر 
) نقدر چوخ اولسا بیر او قدر ياخشي اوالر(

اويونون آدامالري اوغالنلی، قیزلی بوتون ياشالردا اوال بیلرلر. اوشاقدان 
توتموش قوجايا کیمي.

اویونون واختي: گون باتاندان سونرا،  گئجه واختي آي ايشیغیندا 
اویونون اوینانماسی:

اوچون  اويون  آيیريب،  بیريني  سوموکلريندن  حئیوانین  اؤلموش  اؤنجه 
نیشان  بیر  دا  يا  سومويو  انگ  اوالن  اوستونده  ديشي  اکثراً   ( سئچرلر. 
قويولموش سوموك اوالر.( اويونو باشالمادان بیر ابه قازيب ) بیر کیچیك 
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جوال قازارالر ( سونرا هر نئچه نفر اولسا ايكي بؤلومه بؤلونوب، اؤنجه 
هر  آتارالر.سونرا  قورو  ياشسان  گؤره  باشالياجاقالرينا  قوروپ  هانسي 
طرفه دوشسه او طرفدن بیر نفر سوموگو آتار. سوموگو آتاندا هامي گؤزون 
يومار سونرا هامي دوشر سوموگو آختارماغا. هر کیم  تاپا بیلسه، گرك 
يولداش،  آنجاق  سوموگوآالرالر.  توتوب  يوخسا  يئتیره  ابه يه  سوموگو 
وئره گتیريب ابه يه چیخاردارالر. هر قوروپ  يولداشا  سوموگو وئره _ 
سوموگو ابه يه يئتیره بیلسه او قوروپ او بیري قوروپو بیر معلوم يئره دك 

مینرلر.  سونرا اودان قوروپاويونويئنیدن باشالر.

BAŞ QORUMA
باش قوروما  ) باش توتودو( 

اويون بیر باشا ياريشما اويونودو اويونچوالرين سايی هر نئچه نفر اوال 
بیلر.

اويونون آدامالري: جاوان قیز،  يادا اوغالن اوالر.
اويونون واختي:  ياز گونلري چیمنده  يا دا بیر يوموشاق يئرده.

اويونون اوينانماسي: 
اوينايانالر چئوره ووروب اؤز آراالريندان بیريسین سئچیب اورتاالريندا 
قورويان(.  قوروسون)باش  اونو  سئچیلرکی  ده  نفر  بیر  اوتوردارالر. 
ائتمز  نه  هیچ  قويار.اوتوران  چیینینه  يادا  باشینا  اوتورانین  قوروجوالین 
ساکیت اوتورار چئوره ده کیلر اوتوراني کوره گیندن وورماغا چالیشارالر. 
هر کس ايسته سه اوتورانی وورا قوروجو آياغي يال اوتورانی قورويوب،  
قويمازکی وورسونالر. بو آرادا قوروجو هر کیمي وورسا او يئره اوتورار، 
)باش  توتار  باش  دوروب  اوتورموشدو(  کي  )آراداکي  ده  يئرده کي 
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قورويار( گاهدان دا باش توتاني يیخیلسین دئیه ايته لییرلر. بئله لیكله اويون 
داوام ائدر.

TOPANA CIZAN
توپانا جیزان

 
بو اويوندا اوينايانالرين سايی  4 نفردن آز اولماز ) چوخ اوال بیلر(  قیز 

الر يا دا اوغالنالر اوينايارالر.
ايكی قوروپا بؤلوشوب بیر جیزيق ) دايره( چكرلر. بیر قوروپ  جیزيقدان 
ايچری بیر قوروپ دا جیزيقدان بايیردا ) ائشیكده( دورارالر  جیزيقدان 
ائشیكده کیلر بیر توپ ايله جیزيغین ايچريسینده کیلری وورارالر. اگر اوالر 
ديیشیلر.  يئری  اويونچوالرين  بیلسه لر  وورا  آتانی  توپ   ، توتوپ  توپو 

اويون دا داوام ائدير.

ƏL MƏNDƏ OYUNU
ال منده  اویونو

سؤيله ين: قوشا چايین توراغايی کنديندن عوض عمی 
بو اويونو اوغالن يا قیزالر اوينايارالر.

آتیب  بؤلونرلر سونرا پوشك  نفرلیك قوروپالرا  ايكی  اوينايانالر  اويونو 
دورارالر.   يئرده  بیر  نفر(  ايكی   ( قوروپ  قوروپو سئچرلر. سئچیلن  بیر 
او بیريلر گلیب اونالری وورارالر  گرك ووروالن ايكی نفر وورانالردان 
بیريسینی توتاالر  ائله کی توتدوالر  او بیری يولداشیدا گلیب اونالرين 

يئرينده دورارالر .اويون ديیشیلیب داوام ائدر.
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آذربایجان اویوندارینا عایید 
چاپ اولونموش کیتاب الر

مجموعه بازیهای محلی رایج در تبریز 
توپاليان: زهره وفایی 

بازیهای محلی آذربایجان 
توپاليان: پرویز شاهمرسی


